
Žákovský parlament 2. 10. 2017 

 

Nepřítomní zástupci:  – 

Hosté: Ing. Halka Žaludová – ředitelka ŠJ Ivančice 

Projednáno: 

1. Nespokojenost se stravováním ve školní jídelně  

 

Ředitelce ŠJ byly předány požadavky žáků školy, kteří vyjádřili svou nespokojenost 

s obědy ve školní jídelně (jídlo bez chuti, malé porce, studená jídla, často odpojený 

nápojový automat, tvrdé maso, tvrdá rýže, bramborová kaše z prášku, málo sladkých 

jídel). Paní ředitelka Halka Žaludová žákům objasnila normy a předpisy, které ona 

musí při vaření obědů pro děti dodržovat, gramáž masa, téměř nulová hodnota soli 

v jídle (nařízení MŠMT). Vyslechla si názory žáků a dohodli jsme se, že zhodnotíme 

na příštím ŽP, zda se obědy zlepšily.  

2. Požadavky žáků: 

 Nefunkční PC a reproduktory v 8. A třídě (zajistí p. učitel Procházka) 

 Rozvrh 8. A – po dvouhodinovce TV následuje hodina CH (vysvětleno na ŽP) 

 Režim žáků 6. A a 6. B při odchodu ze školy v šatnách (zajistí řed. školy a tř. učitelky) 

 Nové lavice a židličky ve třídě 6. A a židličky v 8. A (zajistí řed. školy) 

2. Požadavky vedení školy: 

 Vhodné chování žáků ve vyučování i o přestávkách 

 Zástupci ŽP poučeni o vhodném chování na toaletách – dodržování základních 

hygienických návyků a zákaz plýtvání toaletním papírem a papírovými ubrousky! 

Vyhlášení soutěže O nejlépe podzimně vyzdobenou třídu 

Na měsíc říjen 2017 vyhlašuje ředitelka školy soutěž o nejzajímavěji a pestře vyzdobenou 

třídu s podzimní tématikou (vhodná výzdoba) ve dvou kategoriích: 

1. kategorie 1. – 5. třídy 

2. kategorie 6. – 9. třídy 

V pondělí 23. října 2017 v 1. vyučovací hodině OSV jeden zástupce ŽP z každé třídy a jeden 

pedagog si třídy prohlédnou, ohodnotí a budou vyhlášeny vítězné třídy (v každé kategorii 

jedna), které čeká sladká odměna. Výzdoba bude předem projednána s třídní 

učitelkou/učitelem, v případě jakékoli výzdoby oken bude se změnou seznámena p. uklízečka. 

Děkuji za pomoc a těším se na příští setkání 6. listopadu 2017!          

Lenka Vokurková 


